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تفتخر رابطة المحترفين اإلماراتية، برفع شعار »نهائي الخمسين«، عىل نهائي 

كأس الخليج العربي، الذي يتزامن مع عام خاص للغاية، عام ذكرى مرور خمسين 

عاًمــا عىل قيام دولــة اإلمارات العربية المتحدة، وســط طموحــات كبرى، نحو 

مستقبل أكثر إشراقاً وتميزاً في كافة المجاالت.

شاء الزمن أن تجمع المباراة النهائية بين النصر حامل اللقب، وشباب األهلي 

أكثر الفرق المتوجة باللقب، وهما الفريقان اللذان كانا يلتقيان، قبل نحو خمسة 

عقــود، عىل مالعب دبي، لكن يتجــدد الموعد بينهما هذه المرة، في عام نحتفل 

فيه بنجاح وصول مسبار األمل إىل المريخ، بما يعكس التقدم والنهضة الحضارية 

الشــاملة لدولة اإلمارات العربية المتحدة، عىل مدار هذه السنوات، التي جعلت 

منها مقصداً للعالم بأجمعه، ومركزاً للريادة واإلبداع.

ســيجدد هذا النهائي فخرنا بنجاح دولة اإلمــارات العربية المتحدة، في تجاوز 

جائحة فيروس كورونا، بكل عزيمة وإصرار، بما ساهم في عودة النشاط الرياضي 

عموماً، وبطــوالت المحترفين لكرة القدم، أكثر قوة وتطلعــاً لتقديم المزيد، في 

موسم شهدنا فيه نجاح كأس سوبر الخليج العربي بشهادة الجميع، ويدخل دوري 

الخليج العربي محطاته الحاسمة، وهو أكثر إثارًة وقوًة وتطوًرا من أي وقت مضى.

وفي تلك المناســبة نرفع أســمى كلمات الشــكر للقيادة الرشيدة عىل دعمها 

المستمر والالمحدود للكرة اإلماراتية.

وختاماً، نتمنى التوفيق للفريقين فــي المباراة النهائية، وأن يقدما ما يعكس 

تطور كرة القدم اإلماراتية، بمنافســة تغلفها الروح الرياضية، ليخرج الجميع فائزاً 

في هذا اللقاء عىل أرض زايد الخير.

نهائي الخمسين.. 

عبد هللا ناصر الجنيبي 

رئيس رابطة المحترفين اإلماراتية
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تاريخ الفريقين في كأس الخليج العربي باألرقام»سباق رقمي« محتدم نحو نهائي »كأس الخمسين«
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العباً من فئة 

المقيم

العبيــن مــن فئة 

مواليد الدولة

مشاركات الالعبين من فئة 
المقيم والمواليد

 العبًا في فئة 
المقيم والمواليد

شــارك في مســابقة كأس الخليج العربي هذا الموســم 

44 العبــاً مــن فئة المقيــم، و7 العبين من فئــة مواليد 

الدولة، وكانت الجنســية البرازيلية هي األكثر مشــاركة 

هذا الموســم بـ21 العباً من فئة المقيم والمواليد، بينما 

شهدت المسابقة مشاركة 12 العباً عربياً من فئة المقيم 

والمواليد، وانحصرت المشاركة الخليجية في عمان، ولها 

العبان فقط.

وحاز البرازيلي إيجور جيســوس، العب شــباب األهلي، 

عىل أفضــل األرقــام؛ بتســجيله 4 أهــداف، وهو أعىل 

معدل أهداف ســجله العب من  فئــة المقيم والمواليد، 

وأكثر َمن شــارك من ذات الفئة في المباريات بالتواجد 

فــي 5 مواجهات، فيما حصــل الالعــب البرازيلي إريك 

جورجينــس دي مينيــزس، المســجل فــي قائمة نادي 

العيــن، عىل البطاقــة الحمراء الوحيدة مــن فئة المقيم 

والمواليد، وأشــهر الحكام البطاقة الصفراء لثالثة عشــر 

العباً مــن فئة المقيم والمواليد، حيــث تلقى كل العب 

منهم بطاقة صفراء واحدة.

يذكــر أن أكثــر القــارات تواجداً فــي قائمــة المقيمين 

والمواليــد فــي كأس الخليــج العربي، هي قــارة أمريكا 

الجنوبية، بمشــاركة 22 العباً، تليها إفريقيا بمشاركة 17 

العباً، بينما شارك من أوروبا 7 العبين، وجاءت قارة آسيا 

كأقل القارات تواجداً في القائمة بخمسة العبين فقط. 

وتجــدر اإلشــارة إىل أن  العب العين الســوداني محمد 

عوض هللا حســن إبراهيم، هو الالعب األصغر سناً، في 

قائمة المواليد والمقيمين، الذين شــاركوا في مســابقة 

كأس الخليج العربي هذا الموســم، حيث إنه من مواليد 

16-7 - 2002، بينمــا الالعــب العمانــي عبدهللا خميس 

المخينــي، العب حتا، هو الالعب األكبر ســناً في قائمة 

المواليــد والمقيمين الذين شــاركوا في مســابقة كأس 

الخليج العربي هذا الموســم، حيــث إنه من مواليد 28 - 

.1992 – 3

العبين  مشاركين من 
قارة أوروبا 7

العبًا  المشاركين 
من قارة أمريكا 

الجنوبية
22

مشاركات الالعبين من فئة المقيم 
والمواليد من حيث الجنسية

21

2

12
العباً 

عربياً

العباً 

خليجياً)ُعمان(

العباً من  الجنسية 

البرازيلية

 العبًا  المشاركين 17
من قارة إفريقيا
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■  يخوض شــباب األهلي نهائــي كأس الخليج العربي 

للمرة السادسة في تاريخه، »رقم قياسي«، والثالثة 

عــىل التوالــي، فيما يخــوض النصر النهائــي للمرة 

الثالثة، والثانية عىل التوالي.

خســر شــباب األهلي النهائي مرًة واحــدة فقط في   ■

5 مناســبات ســابقة، أما النصر فتــّوج باللقب في 

النهائيين السابقين له بالبطولة.

لــم يســبق أن فشــل أي مــن الفريقين فــي زيارة   ■

الشباك في كافة النهائيات السابقة لكل منهما.

■  ســاهم توزي في إحراز 

8 أهــداف فــي آخــر 8 

بــكأس  لــه  مباريــات 

)سجل  العربي  الخليج 

4 - صنع 4(.

خاض سباستيان تاجليبو 4   ■

مباريات ضد فريق شــباب 

األهلــي فــي كأس الخليــج 

)سجل هدفين وصنع  العربي 

هدًفا(.

خاض أحمد شمبيه 4 مباريات   ■

ضد فريق شباب األهلي في 

كأس الخليــج العربي )حافظ 

عىل نظافة شباكه مرًة واحدة، 

واستقبلت شباكه 5 أهداف(.

 4 ناصــر  ماجــد  خــاض   ■

مباريات ضــد فريق النصر 

العربي  الخليــج  كأس  في 

)حافظ عىل نظافة شباكه 

واســتقبلت  مرتيــن، 

شباكه 3 أهداف(.

ساهم إيجور جيسوس في   ■

إحراز 7 أهداف لشــباب 

األهلي خالل 5 مباريات 

لــه فــي كأس الخليــج 

العربــي هــذا الموســم 

)سّجل 4 – صنع 3(.

يمتلك شباب األهلي سلســلة مكونة من 9 مباريات   ■

متتالية زار فيها شباك منافسيه بكأس الخليج العربي 

)ســجل خاللها 26 هدفاً(، فيما يمتلك النصر سلســلة 

مكونة من 8 مباريات متتالية زار فيها شباك منافسيه 

بالبطولة )سجل خاللها 11 هدفاً(.

يتســاوى الفريقــان باألهداف المســجلة   

فــي مواجهاتهما المباشــرة بكأس الخليج 

العربي )14-14(.

التقــى شــباب األهلي والنصــر في كأس   

الخليــج العربــي 10 مرات من قبــل، فاز 

النصــر 5 مــرات مقابل 4 مرات لشــباب 

األهلــي، وتعــادال مرة »في نصــف نهائي 

خاللهــا  وتفــوق   ،»2019-2018 موســم 

شباب األهلي بركالت الترجيح.

14

10

»ديربي دبي القديم« سطـــــــــــــور في مواجهة النهائي
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التصدياتالمبارياتالمباريات التسديدات 

عىل مرماه

نسبة 

التصديات 

الناجحة %

األهداف 

المستقبلة

الشباك 

النظيفة
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43

33
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21

30

67
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النادي: شباب األهلي

العمر: 36

مباريات الكأس في الموسم 

الحالي: 3

مجموع مباريات الكأس: 40

النادي: النصر

العمر: 27

مباريات الكأس في الموسم 

الحالي: 3

مجموع مباريات الكأس: 34

أحمد شمبيهماجد ناصر

»قفاز األمان« 
باألرقام



رامون دياز مهدي علي 

1617

1983 ــ 1998
العب شباب األهلي بين عامي

2008
قاد منتخب الشباب للفوز بكأس آسيا

2009
قاد منتخب الشباب للتأهل إلى مونديال 

2010
توج بكأس الخليج للمنتخبات األولمبية 

2010
توج بفضية دورة األلعاب اآلسيوية

2012
قاد المنتخب األولمبي إلى أولمبياد لندن

2013
توج بلقب خليجي 21

2015
حقق برونزية كأس آسيا

1995-1978

العب في  عدة أندية أبرزها ريفر بليت ونابولي وفيورنتينا 
وانتر ميالن ويوكوهاما إف مارينوس بين

قاد ريفر بليت كمدرب وتوج بلقب 

الدوري األرجنتيني 6 مرات

1996
توج بكأس ليبرتادوريس

1997
توج بكأس السوبر ألندية أمريكا الجنوبية

2007

توج بلقب الدوري األرجنتيني 
مع سان لورينزو

2015

حقق المركز الرابع مع الباراغواي في 
كوبا أمريكا

2016

توج بلقبي الدوري والكأس مع الهالل 
السعودي ووصافة دوري أبطال آسيا

2021
يقود النصر منذ فبراير

»بطل كأس الخمسيـــــــــــن« شعــار المدربين

2014
حقق برونزية خليجي 22
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سجل األبطال

■ تــوزع اللقب بين 7 فرق في 

فريــق  ويعــد  12 موســماً، 

شــباب األهلي أكثــر األندية 

باللقب،  المحترفــة تتويجــاً 

بعــد حصوله عىل اللقب في 

 ،2012-2011 مواسم:  أربعة 

 2017-2016  ،2014-2013

فيمــا   ،2019-2018 ثــم 

دخلت الــكأس خزينة فريق 

الوحــدة مرتين في موســم 

-2017 ثــم   2016-2015

2018، وهو حال النصر الذي 

توج بلقب النسخة الماضية 

فــي 2019-2020، بعد فوزه 

باللقــب أيضــاً في موســم 

.2015-2014

■ وحققت أربعــة فرق اللقب 

مرة واحدة، حيث كان فريق 

العيــن أول بطل للكأس في 

موسم  في  االحتراف  موسم 

فريــق  تــاله   ،2009-2008

الجزيــرة في موســم 2009-

فــي  الشــباب  ثــم   ،2010

عجمــان  أمــا   ،2011-2010

فتوج بطال للنسخة الخامسة 

في موسم 2013-2012.

2012-2011

2010-2009

2009-2008

2011-2010

2013-20122014-2013

2020-2019 2019-2018

2015-20142016-2015

2017-20162018-2017

عجمانالعين

النصر

شباب األهلي

شباب األهلي

شباب األهلي

الوحدة

الوحدة

النصر

الجزيرة

الشباب

شباب األهلي



2021

كيلووزن الكأس

صنعت في 
سنغافورة 
على أيدي 

خبراء 
عالميين

تصميمها 
يتضمن 

مجسما لشكل 
الكرة، الجزء 

الرئيسي في هوية 
رابطة المحترفين 

اإلماراتية، وسعف 
النخل الذي يجسد 

عراقة التاريخ في 
دولة اإلمارات

12

اع
ف

رت
اال

تر
م

نت
س

70

مطلية 
بالذهب 
والفضة 



صافرة نهائي الكأس

نسخة من 
بطولة 

كأس الخليج 
العربي

حكام 
للمباريات 

النهائية

12
10

 2009-2008
2015-2016المونديالي محمد عبدهللا حسن

عادل النقبي

2019-2018
أحمد عيسى

2020-2019
سلطان محمد الحمادي 

2014-2013
سلطان عبد الرزاق المرزوقي

2013-2012
يعقوب الحمادي 

 2012-2011
عمار الجنيبي 

2018-2017
عمار الجنيبي 

2017-2016
حمد علي يوسف

■ على مدار 12 نسخة من بطولة كأس الخليج 
العربي، قاد 10 حكام المباريات النهائية.

المونديالي محمد عبدهللا حسن
2015-2014

2010-2009
محمد الجنيبي

2011-2010 
علي حمد
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أهداف النهائي 
تم تسجيل 34 هدفًا في 12 مباراة 

نهائية بمعدل 2.8 هدفًا 

2012
1814

2

هدفًاهدفًا

أهداف
 الشوط األول 

أهداف الشوط 
الثاني 

األشواط 
اإلضافية 

النسخة الوحيدة 
التي ُحسمت 
بركالت الجزاء

نسخة

هدف 
عكسي

ضاحي  عــصــام 
فــــي مــرمــى 
الشباب  فريقه 

لصالح العين 

أول هدف 
لالعب 
أجنبي

ــاو العـــب  ــيـ سـ
الشباب سابقًا

أول 
ثنائية

ــاو العـــب  ــيـ سـ
سابقًا   الشباب 

نسخة 2010

أول 
هدف

أحمد  ــاب  ــه ش
أول  ــاحــب  ص  ..
هدف بنهائيات 

الكأس 



ستاد الشارقة  

1976
■ يقــع ملعب الشــارقة في مدينة الشــارقة القلــب الثقافي لدولة 

اإلمارات ، وافتتح ستاد الشارقة في عام 1976، ثم أعيدت صيانته 

عام 2018 بتكلفة بلغ قدرها 65 مليون درهم، ليســتضيف بعدها 

إحدى مجموعات كأس أمم آسيا 2019 التي إحتضنتها الدولة. 
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124991973
الملعــب  طاقــة  تبلــغ    ■

 12499 االســتيعابية 

الملعب  ويشــكل  مقعداً، 

رياضي  مــن مجمــع  جزءاً 

أكبــر يضــم أيضــاً ملعب 

كريكيت الشارقة 

■  يعتبر ملعب الشارقة واحداً 

من المالعب التاريخية في 

الدولة.




